
 
Štátny archív v Banskej Bystrici pobočka Veľký Krtíš, Za parkom č. 851, 990 01 

 
Správa o činnosti v roku 2011 

 
 Štátny archív,  pobočka vo Veľkom Krtíši spravuje 479 archívnych súborov – fondov 
a zbierok archívnych dokumentov  z územia bývalého okresu Modrý Kameň a  súčasného 
okresu Veľký Krtíš z rokov 1571 – 2006.  V roku 2011  pracovníci archívu  dokončili 
generálnu inventúru fondov a zbierok, pri ktorej sa pre centrálnu evidenciu archívneho 
dedičstva upresňoval predovšetkým stav ich stupňa sprístupnenia a spracovania. K 31.12.2011 
archív evidoval 1826,25 bm archívnych dokumentov, z toho  odbornými archívnymi 
pomôckami  sprístupnených 524,36 bm. Čiastočne prístupných je aj 744,54 bm usporiadaných 
archívnych dokumentov. Pre bádateľské využívanie obmedzený prístup je k  416,94 
roztriedeným a 140,41 bm nespracovaným  dokumentom.  
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  Odborné  činnosti v roku 2011 archív plánoval a uskutočňoval v režime  úsporných 
opatrení, s obmedzenými finančnými prostriedkami na bežné materiálové potreby, ale napr. aj 
na cestovné výdavky. Počet systemizovaných miest, materiálno-technické vybavenie, 
priestorová kapacita  pobočky štátneho archívu vo Veľkom Krtíši  nezodpovedá potrebám 
odborného zariadenia okresného významu.  Archív sídli v západnej, okrajovej časti mesta 
Veľký Krtíš v účelovej budove z roku 1985, ktorá  už bezprostredne po výstavbe kapacitne 
nepostačovala a v súčasnosti vyžaduje rekonštrukciu (zatekanie strechy, klesanie podlažia 
v skladoch pod kompaktnými regálmi, netesniace okná). Časť archívnych fondov je  uložená 
v prenajatých priestoroch  v centrálnej mestskej zóne. Detašovaný sklad a pracovisko archívu   
nie je vybavené potrebnými prístrojmi, vyhľadávané dokumenty musia zamestnanci na 
kopírovanie, štúdium a spracovávanie prenášať do budovy archívu.  
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Tab. č. 1   Vybrané ukazovatele r. 2001 – 2011 (množstvo archívnych dokumentov, počet zamestnancov) 
 
  2001 2007 2011 index 2001- 2011 
rozsah archívnych fondov  
v bm 1587,82 1822,67 1826,25 +238,43 
počet archívnych fondov 381 447 479 +98 
počet zamestnancov 5 5 4 -1 
odpracované dni v roku 1051 981 872,5 -178,5 
 
 
I. Personálny stav  
 
  V roku 2011 sa na plnení úloh podieľali 4 zamestnanci, zaradení v stálej štátnej službe, 
z nich 1 s VŠ vzdelaním v odbore archívnictvo a 3 zamestnanci so stredoškolským vzdelaním. 
Spolu odpracovali 872,5 pracovných dní. 
 
 
II. Odborné činnosti 
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Graf č. 2  
     
 Správa registratúr 
 
     Na úseku  správy registratúry sa na činnosti  podieľali 2 zamestnanci, 98 pracovných dní, 
t.j. 11,23 % z celkového množstva odpracovaných dní. Posudzovali  37 predložených 
vyraďovacích návrhov  (31 schválili), 5 registratúrnych poriadkov a plánov,  uskutočnili 
metodicko-inštruktážnu činnosť v 86 prípadoch a 5 školení k príprave vyraďovacieho konania 
na obecných úradoch v okrese, v rámci štátneho odborného dozoru vykonali 9 kontrol  a 18 
prieskumov registratúr pôvodcov a preberali archívne dokumenty po vyraďovacom konaní 
(26,25 bm). 
 
     Odborné archívne činnosti 
 
     Plánované odborné úlohy archívu na rok 2011 plnili  všetci  4 zamestnanci v rozsahu 774,5 
pracovných dní, 88,76 % z celkom odpracovaných dní. Pokračovali v sprístupňovacích 
prácach prioritných archívnych fondov z rokov 1944-1990, súbežne vykonávali ostatné 
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odborné úlohy v oblasti predarchívnej starostlivosti, evidencie a ochrany archívnych 
dokumentov, prístupu k archívnym dokumentom v bádateľskej a správnej agende, 
propagačného zamerania a prezentácie archívnych prameňov, kultúrno-osvetovej a 
publikačnej činnosti.    
 
Tab. č. 2  Prehľad odpracovaných dní v roku 2011 podľa kapitol 
                                                                                                                                         

Odborné archívne činnosti v r. 2011 
počet 
dní % 

   
1.  Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a archívnych   dokumentov 18 2,32 
2.  Evidencia archívneho dedičstva SR 80 10,32 
3.  Ochrana archívnych dokumentov 5 0,64 
5.  Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 290 37,44 
6.  Prístup k  archívnym dokumentom (bádateľská a správna agenda)  145 18,72 
7.  Príručná odborná archívna knižnica 6,5 0,83 
8.  Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť 35 4,51 
9.  Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna práca 175 22,59 
10. Správa informačných technológií 20 2,58 
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 Plánovaný rozsah odborných archívnych prác na rok 2011 bol splnený,  spracovaných 
bolo 42,08 bm archívnych dokumentov (z toho 26,25 bm nové prírastky - triedenie 
a usporiadanie). Inventarizované a usporadúvané boli fondy Okresného výboru KSS vo 
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Veľkom Krtíši, časť zápisníc z rokov 1968-1989 (5,19 bm) a 12 fondov miestnych národných 
výborov (20,19/10,64 bm), z ktorých súčasne bolo vyradené 9,55 bm  záznamov bez archívnej 
hodnoty.  Ďalej sa spracovávali úvodné štúdie o dejinách pôvodcov a archívnych fondov 
pripravovaného združeného inventára fondov miestnych národných výborov.  
 
 V oblasti využívania archívnych prameňov  pre bádateľské a správne účely došlo 
v roku 2011 k poklesu záujmu o archívne pramene. Oproti predchádzajúcim rokom sa znížil 
počet bádateľov spracovávajúcich historickú tematiku do stredoškolských súťaží (SOČ a i.). 
Na základe bádateľského listu boli v študovni archívu  poskytnuté archívne dokumenty 
z rôznych fondov a zbierok prevažne z rokov 1918-1989 56 bádateľom, ktorí vykonali 96 
bádateľských návštev.  Bádatelia, z nich len 1 bol zahraničný, sa zaujímali najmä 
o dokumenty k dejinám hospodárstva, spolkov, školstva, sociálnych inštitúcií, demografie, 
národnostnej politiky a vzťahov k etnickým menšinám,  dejinám obcí a genealógie. Na 
objednávku bádateľov archív  vyhotovil a vydal  44 kópií z archívnych dokumentov.  
 
Tab. č. 3  Prístup k archívnym dokumentom – bádateľská agenda (r. 2007 – 2011) 
 
 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 
počet bádateľov 77 118 73 67 56 
počet bádateľských návštev 118 137 135 122 96 
z toho účel štúdia      
historický 70 40 87 82 47 
iný 48 97 48 40 49 
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     V  správnej agende v roku 2011 bolo vybavených 106 písomne podaných   žiadostí 
o prístup k archívnym dokumentom, vyhotovených 142, prevažne overených kópií archívnych 
dokumentov pre úradné účely žiadateľov. Prevládal záujem o dokumenty týkajúce sa 
usporiadania majetkovo-právnych vzťahov, konfiškácií nehnuteľností, potvrdení o zamestnaní 
a ukončenej školskej dochádzke,   stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, projektovú 
dokumentáciu stavieb a výpisy z  matričných kníh. Spolu za  vyhotovené kópie archívnych 
dokumentov a služby archívu v roku 2011 boli vybrané poplatky v celkovej hodnote  523 €.
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Tab. č. 4  Prístup k archívnym dokumentom – správna  agenda (r. 2007 – 2011) 
 
 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 
počet žiadostí 146 147 110 111 106 
počet vydaných kópií 
archívnych dokumentov 274 164 113 166 142 
 
 
Graf č. 5 
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  Ostatné úlohy boli zabezpečované v primeranom rozsahu, podľa potrieb a možností 
personálneho stavu archívu. Dôraz sa kládol najmä na využívanie archívnych dokumentov a 
v  kultúrno-osvetovej činnosti plnil archív svoje poslanie už tradičnými, ale aj novými 
formami. 18. novembra 2011 v priestoroch archívu zorganizoval prezentáciu knihy  spojenú 
s výstavou a besedou na tému November 1989 pre študentov  stredných škôl.  Spolupracoval  
s okresnou knižnicou, kultúrnymi a osvetovými strediskami, evanjelickým farským úradom 
vo Veľkom Krtíši, občianskym združením Spoločnosť A. H. Škultétyho  a podieľal sa na 
realizácii viacerých kultúrno-osvetových podujatí miestneho i regionálneho významu. Počas 
Dní otvorených dverí, ktoré z prevádzkových dôvodov boli až v mesiaci november, archív 
navštívilo  204 osôb, žiakov základných a stredných škôl, pedagógov  a záujemcov o históriu 
regiónu. Spolu v roku 2011   zorganizoval 8 exkurzií a 9 prednášok,   zameraných na archívne 
dokumenty a význam archívu, k čomu pripravil 4 tematické výstavy a pri príležitosti 150. 
výročia Memoranda z roku 1861 ako hlavného programu Dní A. H. Škultétyho vo Veľkom 
Krtíši výstavu Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. Archív má v regióne kredit 
odborného pracoviska poskytujúceho informácie aj  študentom vysokých a stredných škôl 
a iným záujemcom mimo jeho sídla. 
 
 
 
                                                                                        PhDr. Marta Kamasová 
                                                                                                   riaditeľka  


